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WIE ZIJN WIJ?
Voordat uw kind bij ons de vakantie of dag van zijn/haar leven gaat
beleven is het misschien wel leuk om wat meer over ons te weten.
Wie was Don Bosco en wie zijn al die enthousiaste mensen die jaarlijks
met ons meewerken? Een kleine indruk:

Don Bosco... wie???
Don Bosco was een priester, die aan het einde van de 19e eeuw leefde in het
zonnige Italië.
Don Bosco hield zich vooral bezig met het helpen en ondersteunen van de
jeugd in Turijn. Belangrijke punten daarin zijn ook van toepassing op het werk
bij Don Bosco:
Kijk wat kinderen leuk vinden en wat aansluit bij hun belevingswereld.
Kinderen moeten plezier hebben en lekker kunnen ontspannen. Mix dit met
een veilige omgeving en je hebt het perfecte recept voor een spetterend
Vakantiebos;
Laat kinderen weten dat je in ze geïnteresseerd bent. Ondanks dat er tijdens
het Vakantiebos op een dag soms wel 150 kinderen komen is er naast de gave
spellen ook plaats voor een gezellig praatje met de kinderen;
Geef duidelijk aan wat de mogelijkheden en grenzen zijn voor de kinderen.
Tijdens het Vakantiebos zijn er een aantal regels waar iedereen zich aan moet
houden. Niet pesten, gezellig zijn en samen meedoen zijn daar een aantal
van.
Iedereen is gelijk. Of je nu uit Zimbabwe, Frankrijk, Nederland, Irak of Peru
komt iedereen is gelijk en iedereen is welkom. Waar blijkt dit uit? Kijk tijdens
het Vakantiebos maar eens goed om je heen! Zowel de leiding als de kinderen
zijn een mooie mix van alle culturen en maten. Groot, klein, dik, dun, je kunt
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De Kracht van het vakantiebos
Zoals eerder al gezegd is iedereen welkom op Don Bosco.
Naast alle Nederlandse leiding die al uit verschillende culturen
bestaat- denk hierbij aan Nederlanders, Duitsers, Antillianen- komt er jaarlijks
verschillende leiding uit wel (!) 12 verschillende landen.
Italianen, Hongaren, Spanjaarden en Slowaken: we hebben ze allemaal.
Al deze mensen vieren ook hun vakantie tijdens het Vakantiebos. Zowel de
Nederlandse als de buitenlandse leiding zetten zich voor de volle 100% in om
zowel de kinderen als de
medewerkers een fantastische vakantie te bezorgen.
Zij zijn dus niet voor niets de KRACHT achter het Vakantiebos.
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Wonderbos Programma
Het Vakantiebos is van 9 t/m 27 augustus
De activiteiten zijn van maandag t/m vrijdag.
We beginnen om 10.00 uur. We eindigen om 15.30 uur.
Let op! Op vrijdag duurt het programma tot 12.30 uur
Om 10.00 uur sluiten de aanmeldtafels en is het niet meer mogelijk om aan te melden. Als u te laat komt sturen wij u weer naar huis. U
bent dan de volgende dag weer van harte welkom.

Voor wie ?
Het Vakantiebos is dit jaar voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. Ze worden verdeeld
in de volgende leeftijdscategorieën:
4 – 6 jaar
7 - 8 jaar
9 - 10 jaar
11 – 12 jaar
13 – 16 jaar

Meer informatie
Multicultureel centrum Don Bosco Rijswijk
Julialaantje 26
2283 TB Rijswijk
Telefoon: 070 – 336 70 70
www.instagram.com/donboscorijswijk
www.facebook.com/donboscorijswijk
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ALGEMEEN
De kinderen blijven elke dag (m.u.v. vrijdag)
tussen de middag op Don Bosco. Geef ze dus altijd een lunchpakketje
inclusief drinken mee. Natuurlijk mag het lunchpakketje ook
een (verantwoord) snoepje bevatten, maar het liefst zo min mogelijk.
Geld meegeven is niet toegestaan; er wordt tijdens het Vakantiebos niets
verkocht aan de kinderen.
Tijdens het Vakantiebos is het heel goed mogelijk dat uw kind vies of nat
wordt. Zorg dus altijd dat uw kind kleren aan heeft die vies mogen worden.
Ook is het zeer aan te raden om zwemkleding en
reservekleding mee te geven.
Het is absoluut overbodig om een mobiele telefoon mee te geven.
Als er iets is kunt u naar het centrum bellen of het centrum belt naar u.
Ook MP3-spelers, Ipads en dergelijken mogen niet mee.
Muziek hebben we genoeg en de kans is groot dat al deze apparaten maar
kapot gaan.
Wij van Don Bosco benadrukken het feit dat wij niet aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadigingen van
eigendommen.
Zorg dus dat uw kind alleen het hoognodige bij zich heeft.
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Check? Check!
Het is zo ver, ik ga lekker naar het Vakantiebos! Drie weken lang spelletjes,
knutselen, sporten, lekker weg en nog zó veel meer! Even kijken of ik niets
vergeten ben!

Wat heb ik aan?
Yeah!!! Al mijn kleren mogen vies worden!
Is het koud of is het warm? Ik zorg altijd dat ik de juist kleren aan
heb, voor het juiste weer! (nou maar hopen dat het lekker weer
wordt!!)
Ik ga veel rennen dus ik trek goede schoenen aan!

Mijn tas…
Ik moet zorgen dat ik altijd al mijn spullen bij me heb. Eens zien…
Mijn eten en drinken, heel belangrijk!
Aaah, mama heeft gelukkig niet te veel snoep meegegeven.
Mijn naamkaartje en mijn strippenkaart. Anders moeten we weer
helemaal terug naar huis!
Mijn zwemkleding en een handdoek. Ja, als het lekker weer wordt
weet je het maar nooit!
Extra kleren, altijd handig!
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KAARTVERKOOP
De kaartverkoop gaat sinds Vakantiebos 2020 een beetje anders.
Hieronder lees je hoe de kaartverkoop verloopt.

Inschrijven
U koopt tijdens de voorverkoop uw kaarten en schrijft gelijk uw kind in bij
de coördinator van de leeftijdsgroep. Tijdens het Vakantiebos zelf hoeft uw
kind alleen nog even elke dag langs de aanmeldtafel om te zeggen dat hij of
zij er is. Dit kan uitsluitend tussen 09:30 en 10:00uur. Kom dus niet te vroeg,
maar zeker niet te laat.

Kom op tijd
Er zit veel tijd in het organiseren van onze activiteiten.
We bereiden dingen voor, zetten alle materialen klaar en maken een
tijdsplanning. Vooral voor onze tijdsplanning is het belangrijk dat alle
kinderen op tijd aangemeld zijn. Om 10.00 uur sluit de aanmeldtafel en kan
uw kind zich niet meer aanmelden. Het feit dat u een weekkaart of all-in
1-kaart heeft gekocht is geen geldige reden om later te komen. Als u te laat
komt sturen wij u weer naar huis. U bent dan de volgende dag weer van
harte welkom.
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Kassa
We verkopen alleen nog kaarten tijdens de voorverkoop.
Tijdens het Vakantiebos zelf is het niet meer mogelijk om kaarten te kopen.
Dit is voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. We willen hiermee de
dagelijkse in- en uitloop en lange rijen zo veel mogelijk beperken.
De voorverkoop vindt plaats op:
Dinsdag 3 augustus 2020
van 11.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur
Ook dit jaar hebben we weer twee soorten kaarten:
de weekkaart en de all-in 1-kaart. We verkopen geen dag- en
strippenkaarten meer. Kaartjes ruilen of retourneren is niet toegestaan;
de kaartjes zijn persoonsgebonden.
Weekkaart à € 18,We delen het Vakantiebos op in drie delen: week 1, week 2 en week 3.
U kunt de weekkaart(en) tijdens de voorverkoop aanschaffen.
Elke week heeft een eigen kaart. Koopt u een kaart voor week 1; dan is die
ook alleen geldig in week 1. Het is niet mogelijk om de kaart voor week 1 in
een andere week te gebruiken. Een weekkaart kost € 18,- Weekkaarten zijn
kind-gebonden. Kies je ervoor om een dagje niet te komen?
Dan kan de kaart niet door een ander kind gebruikt worden.
Er wordt op de weekkaart geen geld teruggegeven.
All-in 1-kaart à € 45,De all-in 1-kaart is voor onze allertrouwste kinderen, de superfans en de
diehards. Weten uw kinderen op dag 1 al dat je de rest van de weken zal
komen naar het Vakantiebos? Dan is de all-in 1-kaart wat voor hen!
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MOGEN WIJ EVEN UW AANDACHT?
Het Vakantiebos is altijd een drukte van jewelste waardoor je sommige
dingen zou vergeten. Op deze pagina leest u een aantal puntjes die uw
aandacht verdienen.

Anders dan anderen
Bij Don Bosco ontvangen we iedereen graag met open armen.
Loopt uw kind een beetje anders? Stuitert hij alle kanten op door zijn
tomeloze energie? Vind ze het moeilijk om vrienden te maken? Of voelen ze
zich om een andere reden een beetje anders? Bij ons zijn ook uw kinderen
van harte welkom! We vragen u om dit bij het inschrijven altijd aan ons te
melden, zodat wij rekening kunnen houden met uw kinderen.
Ook kinderen met een zwaardere beperking kunnen deelnemen aan ons
programma. Het is wel raadzaam om hierover vooraf contact op te nemen.
Wij hebben jarenlange ervaring met het organiseren van gave activiteiten
maar hebben geen ervaring met speciale zorg.
Toch willen wij ook deze kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen.
Heeft u hier meer vragen over? Neem gerust contact met ons op.

Een foto momentje
Om van het Vakantiebos ook een geweldige
herinnering te maken,
worden er dagelijks foto’s gemaakt door de leiding.
Gave actiefoto’s, gezellige groepsfoto’s of
gewoon spontane foto’s. De kans is groot dat uw kind
ook wordt vastgelegd op de foto. Wij hopen dat u het geen probleem vindt
dat wij uw kind onderdeel maken van de Vakantiebos-herinnering.
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Mocht u het niet op prijs stellen dat foto’s van uw kind worden
gepubliceerd, dan kunt u dit aangeven tijdens het inschrijven bij de
coördinator. Het is altijd handig om het ’s ochtends nog eens aan te geven
bij het aanmelden. Uw kind krijgt dan een gekleurd bandje om de pols.
Foto’s van kinderen met een gekleurd bandje worden niet gepubliceerd.

Vrienden van Don Bosco
Er komen dagelijks vele kinderen naar ons jeugdcentrum. Ze komen naar
onze activiteiten om te sporten, te knutselen of in het bos te ravotten;
gewoon lekker spelen. Veel van deze kinderen maken bij ons nieuwe
vrienden en dat maakt ons blij… heel erg blij want alles is toch leuker met
vrienden?
Don Bosco Rijswijk barst van de creativiteit als het gaat om het organiseren
van deze activiteiten. Geef ons een prullenbak, wat pionnen en een bal en
wij maken er wat tofs van! Om dit te kunnen blijven doen, hebben wij geld
nodig en daarom zijn wij op zoek naar vrienden van Don Bosco Rijswijk.
Voor €50 per jaar bent u vriend van ons jeugdcentrum.
Vanaf het moment van betaling bent u een jaar lang betrokken bij het werk
dat wij doen. U ontvangt 2 keer per jaar een nieuwsbrief bomvol leuke
weetjes en nieuwe activiteiten, u ontvangt af en toe mooie foto’s en video’s
van de projecten én u krijgt bij elk bezoek aan Don Bosco Rijswijk een kopje
koffie van het huis.
Word u onze nieuwe vriend?
Meld u aan via www.donboscorijswijk.nl/vrienden

10

VEEL GESTELDE VRAGEN
Waarom kun je alleen kaarten kopen tijdens een voorverkoop?
Tijdens een gemiddelde dag van het Vakantiebos komen er zo’n 150
kinderen per dag. Veel van deze kinderen worden gebracht door hun
ouders, opa’s, oma’s en soms ook broertjes of zusjes. Als je dan gaat tellen,
kom je tot de conclusie dat er onwijs veel mensen in ons centrum in de
rij staan. Dit is normaal gesproken geen probleem maar de huidige regels
rondom het Coronavirus staan dat voorlopig niet toe.
Door de verkoop te beperken naar een dag kunnen wij dit ondervangen.
Het is even een dagje bikkelen maar we hebben niet meer dagelijks een rij
bij de kassa. En dat scheelt enorm veel drukte in het gebouw!
Waarom zijn er geen dagkaarten meer?
Eigenlijk om dezelfde reden als waarom voor de voorverkoop hebben
gekozen. We willen de verkoop zoveel mogelijk structureren en de drukte
in het gebouw beperken. De verkoop van dagkaartjes past niet binnen dat
beleid.
Vroeger was er altijd een excursie. Waarom vind ik dat nu niet terug?
Dat heeft u goed gezien! We hebben ervoor gekozen dit jaar geen excursies
te doen. Op het moment dat wij hierover moesten besluiten was het nog te
onduidelijk wat de mogelijkheden waren. Is op stap gaan wel verantwoord?
Zijn excursielocaties wel geopend? Mogen we wel met alle kinderen en
begeleiding in een bus? Dit bleek allemaal nog te onduidelijk waardoor wij
hebben besloten de excursies dit jaar te schrappen.
Hoe gaat Don Bosco om met het Coronavirus?
We houden sowieso de berichtgeving rondom het Coronavirus nauwlettend
in de gaten. Wij nemen contact op met de gemeente Rijswijk of het RIVM als
wij vragen of twijfels hebben.
We houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. We letten ook extra
op de hygiëne van ons centrum, onze medewerkers en onze bezoekers.
Bij binnenkomst moet iedereen de handen desinfecteren en gedurende de
dag wassen we vaker onze handen. Zo proberen we met z’n allen het
Coronavirus op afstand te houden.
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Toch nog een andere vraag? Mail ons op jeugdwerk@donboscorijswijk.nl

WISHLIST
Je zult je vast wel eens afgevraagd hebben toen je over ons terrein liep: Wat gaan zij
nou weer doen? Geef ons namelijk een prullenbak, een tennisbal, een pruik en een
hoepel; wij maken er een activiteit van! Er zijn echter een aantal dingen die wij nog niet
hebben, maar wel graag zouden willen hebben. Daarom hebben wij onze wensenlijst
gemaakt. Neem eens een kijkje op deze lijst, want het kan zomaar zijn dat jij ons aan
een van die spullen kunt helpen. Dus mest die kast eens uit, bezem de garage schoon of
ontruim de zolder. Wie weet zit er nog wat moois voor ons tussen.
En heb je ons geholpen?, dan komt jouw naam op ons bedank-bord en verkrijg je eeu-

Sport & Spel
Honkbalhandschoenen
Honkbal honken
Honkbal knuppel
Hoepels (hard plastic)
Afzetlint
Markeringsbollen
Skilopen 2p/ 4p/ 6p
Dart set buiten spel/ dartbal target
Verkleedkleding volwassenen
Zeil 5m
Camouflagenetten
Korfbal korf
Basketbalboard
Twister
Diabolo’s
Zwembadjes (klein)
Schmink
Stelten
Pionnen groot & klein
Stoepkrijt
Kort Touw
Bellenblaas
Waterballonen + vulsysteem
Grote Emmers
Springtouwen
Slack line

Levens grote spellen (twister, mikado enz)
Pittenzakjes
Zakloopzakken (geen pietenzakken)
Boogschiet set
Schiet schijf
Loop mat
Groene zeep

Onderhoud & opmaak
Vaste buitenplanten
Bosmaaier
Tuingereedschap
Schroeven
Bout en moer
Boor/bitjes set
Accuboor
Hout/metaal zaag
Hamers
Gereedschap
Hout verf (verschillende kleuren)
Vetplantjes/ binnen planten
Spullen om fietsen te repareren
Duck tape
Opbergboxen doorzichtig/ opbergkrat
AA-batterijen/ AAA-baterijen
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Keuken & overige
Peper/ zout molens
Keukenspullen (beslagkom, vergiet, weegschaaltjes, ect)
Scherpe keukenmessen
Bakpoeder, bloem, boter, eieren ect.
Appelsap
Limonade siroop
Koffiebonen
200 waterijsjes
Frituurvet
Koekjes
EHBO-materialen
Vrijwilligers
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PROGRAMMA 4-6 JAAR
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PROGRAMMA 7-8 JAAR
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PROGRAMMA 9-10 JAAR
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PROGRAMMA 11-12 JAAR
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PROGRAMMA 13-16 JAAR
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ONZE SPONSORS

WERKEN
NEDERLAND

19

HET VAKANTIEBOS
De grote afsluiter van het schooljaar is natuurlijk het Vakantiebos. Jaarlijks
bezoeken 2000 kinderen ons drieweekse vakantiespektakel. Een team van
30 Nederlandse en 25 Europese vrijwilligers staat dan klaar om de jeugd van
Rijswijk en Den Haag een te gekke dag te bezorgen.
Levend Cluedo, water & verfdag, fotospeurtocht, kamp, ijsblokjesroof,
waterhonkbal voor ons is niets te gek. In 2021 kunnen alle buurtkinderen
genieten van het Vakantiebos van 9 t/m 27 augustus.
Houd de website www.donboscorijswijk.nl in de gaten voor de laatste
nieuwtjes rondom thema’s en programma.

Vakantiebos het hele jaar door!
Jij hoeft je voortaan nooit te vervelen in de vakanties. Wij zorgen dat elke
vakantie onvergetelijk wordt. Sport, spel, knutselen, koken, speurtochten,
toneel… niets is te gek! Het thema wisselt per vakantie en houden we het
liefst geheim tot vlak van tevoren. Wel kunnen we de data alvast
verklappen:
Herfstbos 2021:
Voorjaarsbos 2022:
Meibos 2022: 		
Vakantiebos 2022:

19-20-21 oktober
1-2-3 maart
3-4-5 mei
1 t/m 19 augustus

Het enige dat je mee moet nemen, is een lunchpakketje en je goede
humeur. Oh ja, we worden vaak nat of vies dus oude en
extra kleding is een aanrader! De kinderen worden ingedeeld in
leeftijdsgroepen zodat we zeker weten dat het programma
aansluit op de interesses van de kinderen.
Dag: 		
Tijd: 		
Doelgroep:

zie bovenstaand
10.00 – 15.30 uur
kinderen van 4 t/m 16 jaar
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Kookclub
Word een echte chef! Bij de kookclub leer je elke week een nieuw gerecht
maken. We werken met verse ingrediënten en proberen vaak een menu uit
een andere cultuur. Een gezellige, leerzame club voor kinderen met smaak.
Dag: 		
Tijd: 1		
Doelgroep:
Kosten:

dinsdag of vrijdag
6.00 – 17.00 uur
iedereen vanaf 8 jaar
€ 20,- per maand

Aanmelden:
ikdoemee@donboscorijswijk.nl

Sportfit
Goed voor de conditie en spieren met elke week een andere sport. Voor
kinderen met veel energie!
Dag: donderdag
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Doelgroep: iedereen vanaf 5 jaar
Kosten: € 1,- per keer
Aanmelden is niet nodig
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Tweede Thuis
Vind jij het leuk om samen met andere kinderen te zijn? En heb jij zin om
vriendjes en vriendinnetjes te maken? Wil je een keer ergens anders zijn dan
thuis? Kom dan naar Don Bosco! We bieden verschillende activiteiten en
luisteren graag naar jouw wens. Vind je taal lastig? Wij helpen graag met het
verbeteren en ontwikkelen. Ook met al jouw vragen over school, ouders
of dingen die jou bezighouden kan je bij Don Bosco terecht. Wij zijn reuze
benieuwd naar jouw talenten, kom deze samen met ons ontdekken.
Don Bosco Rijswijk is jouw tweede thuis!
Dag: 		
maandag
Tijd: 		
15:00-18:00 uur
Kosten:
geen
Doelgroep:
kinderen van 4 tot en met 12 jaar
Mail resa@donboscorijswijk.nl voor het programma.

Ervaringscafé
Wat is het ervaringscafé? Niets anders dan een plek waar je wijkbewoners
kan ontmoeten in de gezellige sfeer van een café. Gezellig koffie drinken aan
de bar met wat muziek op de achtergrond, een praatje maken of een creatieve of culinaire workshop. Wij helpen graag met het invullen van
formulieren of het maken van een CV. Of heb jij misschien een talent
waarmee je een ander kan helpen? Het kan allemaal bij Don Bosco.
Dag: dinsdag
Tijd: 09:30-11:30 uur
Kosten: geen
Doelgroep: iedereen vanaf 18 jaar
Voor meer informatie of een leuk idee voor ons ervaringscafé mail je
spela@donboscorijswijk.nl
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Jongeren
Hè hè, weekend! Kom je jouw week afsluiten bij Don Bosco Rijswijk?
Op de jongerenavond van Don Bosco is er ruimte om met vrienden af te
spreken, of om nieuwe te leren kennen. Elke ontmoetingsavond is er iets
cools om te leren. Wij helpen graag met het maken van jou CV of geven je
tips die handig zijn voor solliciteren. Toffe gastspreker? Regelen we! Niets is
te gek. Het tweede thuis is er voor en door jongeren. Hopelijk voel jij je thuis
in ons huis.
Dag: 		
verschillend
Tijd: 		
avond
Kosten:		
geen
Doelgroep:
jongeren van 13 tot en met 27 jaar
Heb jij een goed idee? Mail : isabel@donboscorijswijk.nl
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HET HUREN VAN EEN RUIMTE
Onze unieke groene locatie beschikt over enkele zalen voor verhuur die in
grootte variëren van 68 tot 220 m². Alle zalen zijn te huur voor activiteiten
op gebied van cultuur, welzijn en zorg. Naast een sportzaal en theaterzaal
beschikken we ook over een dansstudio en barruimte.
Naast de ruime mogelijkheden binnen, hebben we ook een royale groene
buitenruimte met onder andere een sportveld.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via:

verhuur@donboscorijswijk.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Don Bosco Rijswijk wordt gedragen door vrijwilligers. Het hele jaar door
worden alle activiteiten uitgevoerd door een groep van zo’n 60 vrijwilligers.
Dit is natuurlijk heel veel maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe kanjers!
We doen allerlei activiteiten met kinderen. Kun jij goed koken, knutselen of
sporten en werk je graag met kinderen? Meld je dan aan!
Er valt altijd iets te klussen in ons centrum. Houd je van klussen en maak je
graag ons gebouw een stukje functioneler en mooier? Meld je dan aan!
Wij verhuren ook onze ruimtes voor familiefeesten of bijeenkomsten voor
verenigingen en stichtingen. Ben jij behulpzaam en gastvrij? Meld je dan
aan!
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op via:
isabel@donboscorijswijk.nl
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KLEURPAGINA
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